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Personalhandledning i grupp 
Matrix 2005; 4, s. 403-419 

Johan Näslund & Thorbjörn Ahlgren 

Målsättningen med denna uppsats är att starta en diskussion om 

grupphandledning för yrkesverksamma, s.k. personalhandledning 

i grupp. Ett område som är sorgligt lite beskrivet och beforskat. 

Inledningvis diskuteras vad grupphandledning för yrkesverksamma 

är och hur den kan beskrivas. Detta görs framförallt utifrån skillna

der mellan handledning under utbildning och handledning under 

yrkesverksamhet samt vad det innebär att handledningen sker i en 

grupp- och organisatorisk kontext. Därefter lyfter vi from ett exempel 

från ett område som har lång vana vid denna typ av handledning, 

socialtjänsten. Avslutningsvis så diskuterar vi vad man bör tänka på 

när man bedriver grupphandledning för yrkesverksamma utifrån teori 

och vårt exempel. 

Adresser: J. Näslund: Institutionen för beteendevetenskap, SE-58183 Linköping, 

Sverige. Epost: johna©ibv.liu.se 

Thorbjörn Ahlgren, Luppens kunskapscentrum, Box l 026, SE-55111 Jönköping, 

Sverige. Epost: ahth@hhj.hj.se 

Kunskap om handledning och grupphandledning 

B e greppet handledning är i sig på intet sätt entydigt. Inom olika verksamhets

områden används begreppet med ganska skiftande innebörder. Det har 

bildats olika traditioner inom olika yrken och begreppet handledning är dåligt 

definierat och avgränsat. Det är därför svårt att orientera sig i litteratur om hand

ledning. Detta har skapat förvirring inte bara bland dem som får eller utövar 

handledning utan även bland de som önskar handledning för sin verksamhet. 

Då forskning om handledning fortfarande är begränsad har också andra källor 

än empirisk forskning använts. l Sverige, liksom i Storbritannien, är det vanligt 

att litteratur om handledning är erfarenhetsbaserad och uppbyggd med hjälp 

av "common sense". 
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l en antologi (Stiwne, 1993) konstateras att när det gäller handledning inom 

psykoterapi och angränsande områden är det fortfarande frågornas tid, inte 

svarens. Men innan de eftertraktade svaren om handledning kan ges måste frå

gorna utvecklas och ställas (ibid). Borders (1989) påpekade att trots tio års upp

märksamhet på handledning som ett vetenskapligt område har man ännu inte 

nått fram till några allmänna grunder för en handledningsmodelL Hon pekar 

på några punkter som måste uppmärksammas i den fortsatta forskningen. En 

sådan punkt är att forskningen inte enbart bör förlita sig till självrapporteringar 

eftersom sådana data inte med säkerhet visar vad som egentligen sker i hand

ledningen. En annan punkt som hon lyfter fram är att det är oerhört svårt att 

generalisera från undersökningar som är gjorda eftersom de flesta är genomförda 

på "nybörjare" inom yrket eller under deras utbildning. Holloway (198 7) fäster 

uppmärksamheten på frånvaron av longitudinella studier. Överhuvudtaget är 

bristen på naturalistiska studier uppenbar (Borders, 1989; Holloway & Hosford, 

1983; Kruger et al., 1988, Näslund 2004, och Stiwne, 1993). 

Grupphandledning är numera den mest använda formen i utbildningen av 

psykoterapeuter såväl som i handledning av vårdpersonal (Gordan, 1998). Mot 

den bakgrunden, påpekar Gordan, är den stora bristen på litteratur och forsk

ning, hypoteser och teorier om grupphandledningens metoder och effekter 

både anmärkningsvärd och beklaglig. l Sverige har Ögren (2001) och Boalt 

Boethius & Ögren (2003) undersökt grupphandledning under utbildning till 

psykoterapeuter. Holloway & Johnston (1985) konstaterar efter en omfattande 

litteraturgenomgång att forskning rörande grupphandledning är begränsad 

och att modeller för processer i grupphandledning behöver utvecklas och prö

vas empiriskt. Holloway & Johnston påpekar att utan sådana ansträngningar 

kommer grupphandledning att vara en svag länk i olika utvecklingsprogram. 

Visserligen praktiserad i stor omfattning men klent empiriskt styrkt. l en upp

följning av Borders (1989) studie har Prieto (1996) kommit fram till att det 

fortfarande saknas tillräckligt med allmänna grunder för grupphandledning 

som handledningsmodelL 

Handledningens syfte 

Handledningens syfte varierar i olika handledningssituation er. Något förenklat 

kan man emellertid påstå att ett gemensamt syfte för alla typer av handledning 

är att deltagande skall erbjudas möjlighet tilllärande och utveckling. Litteraturen 

om handledning behandlar huvudsakligen fyra områden eller syften för handled

ningen. Även om dessa syften överlappar brukar man skilja på fyra olika mål 
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(Bernard & Goodyear, 1998; Boalt-Boethius, 1993; Coche, 1977; Hart, 1982; 

Hayes, 1990; Holloway, 1984; Hess, 1980; Yalom, 1985). De fyra målen är som 

följer: 

(a) Kunskapsinlärning. Detta mål är det vanligaste inom den akademiska handled

ningen, där den handledde skall lära sig att behärska teoretiska begrepp. Inom 

yrkesmässig handledning är detta inget huvudmål. Det förekommer dock inom 

viss yrkeshandledning att handledaren rekommenderar yrkesutövarna att läsa 

vissa artiklar eller böcker. 

(b) Färdighetstutveckling . . Detta är ett mycket vanligt mål inom grupphandled

ning. Syftet är att deltagarna skall göra sig själva uppmärksamma på vad som 

kännetecknar ett kompetent och skickligt agerande i yrkesvardagen. Detta inne

bär inte nödvändigtvis att deltagarna drar fall och handledaren talar om hur 

man skall agera. Det handlar snarast ofta om att utveckla metastrukturer för 

yrkesutövandet, d.v.s. att utveckla det gemensamma yrkesspråket. 

(c) Personlig utveckling. Detta var ett vanligt mål framförallt under 60- och 70-

talet. Många handledare arbetade då enbart med de in terpersonella processerna 

i sina träningsprogram. En sådan fokusering är viktig när det handlar om att 

internalisera en stil eller ett förhållningssätt. Naturligtvis innebär allt lärande 

också personlig utveckling. Detta mål ingår således mer eller mindre uttalat i 

all handledning. 

(d) Integrerad yrkesskicklighet (a+b+c). Detta betraktas av de flesta som det viktigas

te målet för handledning. Grupphandledning betraktas som en unik situation 

för att nå detta syfte (Hayes, 1990). Deltagarna skall genom handledningen ges 

möjlighet till reflektioner som hjälper dem att göra viktiga kopplingar mellan 

sin akademiska kunskap och den praktiska verksamheten. Det handlar om att 

lita på sin intuition, att använda data från verksamheten, att dra slutsatser och 

att veta eller känna hur långtgående slutsatser man kan dra. Det handlar om att 

veta när man skall försöka komma vidare och när man måste backa. Det räcker 

inte med att ha tillgång till ett yrkesspråk man måste också kunna integrera 

teorier, intuition och den praktiska vardagen. Det är i det dagliga arbetet som 

professionalismen manifesterar sig. 

Den som har att leda integreringen av dessa tre områden är handledaren, vilket 

innebär att handledaren måste se till att inte "fastna" i något område utan skapa 

en balans mellan områdena så att arbetets helhet (integrerad yrkesskicklighet) 
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kan utvecklas. Konkret innebär det att handledaren skall balansera stöd med 

utmaning (Bernard & Goodyear, 1998; Blocher, 2000; Day, 1993; Haber, 1996; 

Proctor, 2000). Hess (1987) talar om konfrontation istället för utmaning och 

menar att begreppet konfrontation är ett av de mest missförstådda kliniska 

begrepp som finns. Rätt utfört är det ett av de viktigaste sätten att få den hand

ledde att utvecklas (ibid.). 

Att handledning inte heller skall ses som traditionell undervisning, torde vara 

självklart. Handledning kan däremot ses som en pedagogisk metod, en all

män påverkan av yrkessjälvet. Den är till sin natur både teoretisk och erfa

renhetsbaserad (Näslund, 1995). 

Ett instrument för att styra handledningens syfte är den överenskommelse som 

görs inför starten av handledningen. De kontrakt eller överenskommelser som 

handledare och handledda träffar har ofta visat sig vara oklara eller otillräckliga. 

Konsekvensen har blivit att man lagt skilda betydelser i begreppen och att det 

som från början alla verkade överens om, inte håller vid en närmare gransk

ning. Det är inte enbart handledaren och de handledda, även den inblandade 

organisationen i sin helhet påverkas av handledningen. Vår genomgång av 

litteratur inom området visar bl.a. att det inte räcker med att skilja mellan 

metod- eller processhandledning. Såväl teoretiska som praktiska aspekter på 

handledning måste lyftas fram och diskuteras innan och under handledning

en. Överenskommelser (olika kontrakt) finns på olika nivåer i handledningen; 

handledd, handledd, grupp, och organisation (Proctor, 2000). Om deltagarna 

kan verbalisera sin syn på handledning kan de också få realistiska förväntningar 

på handledningen. Handledningen kommer emellertid att skilja sig åt beroende 

på vilka behov som skall tillgodoses, exempelvis om det rör sig om handled

ning för yrkesverksamma eller handledning under utbildning till ett yrke. Hur 

kan vi skilja mellan dessa två former av handledning? Nedan har vi gjort en 

sammanställning av maktförhållanden i handledning för studerande och yr

kesverksamma utifrån Näslund (1995), Granström & Näslund (1997), Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman (2002) för att visa på skillnaderna. Nedanstående bild 

utgår ifrån teorier om handledning, inte handledningspraktiken. Dock bör man 

kunna använda bilden till diskussioner om maktförhållanden inom en specifik 

handledning . 
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Systemnivå 

Handledning Handledning för 

under utbildning yrkesverksamma 
Vem bestämmer deltagare? Organisationen Organisationen 

Vem bestämmer målsättning? Organisationen Organisationen 
Vem bestämmer innehåll? Handledare Handledare 

Handledd Handledd 
Organisationen 

Vem bestämmer metod? Handledare Handledare 
Organisationen Handledd 

Vem evaluerar? Handledare Handledare 
Organisationen Handledd 

Organisationen 
Vem bestämmer etik? Handledare Organisationen 

Organisationen Yrkesorganisationen 
Vem bestämmer kunskapssyn l Handledare Handledare 

Organisationen Handledd 

Figur 1: Makt i handledning under utbildning och yrkesverksamhet utifrån system

nivå. 

Med organisationen menas här den organisation där de handledda arbetar. 

Vanligtvis så är organisationen representerad av arbetsledare som enligt sys

temteori är en gränsvakt mellan arbetare och organisation. När det står fler än 

en nivå i systemet så handlar det om att dessa nivåer bör/ska förhandla om det 

som frågan gäller, l ovanstående modell så utgår vi ifrån att handledningen för 

yrkesverksamma leds av en handledare, i enlighet med den svenska traditionen, 

som är intern- eller externkonsul t. I Storbritannien och USA är det vanligt med 

att arbetsledare fungerar som handledare, Över huvud taget har man där ofta 

en starkare inriktning mot handledaren "leder" handledningsarbetet. Vi ser 

handledning som en pedagogisk metod och utesluter därmed att man kan vara 

handledare som arbetsledare. Det motsätter dock inte att många av de "sätt" 

som arbetsledaren använder sig av i olika personalmöten kan vara inspirerade 

av handledningens mer konsultativa inriktning för yrkesverksamma. Då det 

i Norden inte finns några etiska riktlinjer för exempelvis psykologer som är 

handledare eller har handledning är det rimligt att de yrkesetiska riktlinjer som 

finns för den yrkesverksamme tillsammans med de riktlinjer som finns inom 

organisationen är de bärande etiska garanterna (Reichelt & Rönnestad, 1999). 
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Handledning i grupp 

Individuell handledning är utan tvekan den typ av handledning som är mest be

skriven och undersökt genom forskning. Oftast tar den sin utgångspunkt i olika 

utbildningssituationer. När skillnaderna mellan individuell och grupphandled

ning beskrivs, sker det ofta genom att man börjar beskriva en individuell hand

ledning. McCarthy, DeBell, Kanuha & McLeod (1988) menar att det är en myt 

att individuell handledning är överlägsen grupphandledning. Litteraturen ger 

dock vid handen att det inte är fråga om antingen eller, utan ofta ser man in

dividuell och grupphandledning som komplementära. 

studerar vi skillnader mellan individuell- och grupphandledning framkommer 

det att den individuella handledningen ger en närhet och möjlighet till mer per

sonlig matchning av den handleddes behov (Parihar, 1983). Den ger också större 

möjlighet till öppenhet och erbjuder större möjligheter till modellinlärning 

och identifikation med en mer erfaren person. Individuell handledning anses 

vara mer hierarkisk och kan därmed bli mer värderande än grupphandledning, 

dessutom kan interventionsdjupet bli större. Det är vanligt att man i yrkesut

bildningar helst arbetar med individuell handledning. 

När det gäller grupphandledning anses några fördelar för olika behandlaryrken 

vara att det är ekonomiskt fördelaktig, ger möjlighet till jämlik granskning 

och återkoppling samt personlig insikt om interpersonella beteenden som är 

relevanta för den professionella rollen Holloway & Hosford (1983). Hawkins 

& Shoet (2000) tillägger också att beroendet till handledaren minskar i grupp

handledning. Bernler & Johnsson (1985) argumenterar för att grupphandled

ning är att föredra när det gäller handledning i psykosocialt arbete, därför att 

handledningssituationen påminner om den ordinarie arbetssituationen. I grupp

handledning lär deltagarna av varandras erfarenheter samt utgör ett potentiellt 

stöd för den enskilde och ger honom eller henne en värdefull känsla av att inte 

vara ensam i situationen. 

Det finns skillnader i uppfattning om vilken form av handledning man ska 

ge noviser till skillnad från experter i ett yrke. Några erfarna handledare och 

utbildare (Boalt Boethius, 1993; Hawkins & Shoet, 2000) anser att den första er

farenheten av handledning ska vara i form av individuell handledning. Erfarna 

praktiker (experter) skulle däremot erbjudas grupphandledning i stor utsträck

ning. Detta motsägs av Hillerbrand (1989) som pekar på fördelarna med att 

handledningsgrupper med noviser bildas, då de har ett större kognitivt utbyte 

p.g.a. samma språk. På senare år har flera författare inom skolvärlden (Gjems, 
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1997; Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999 och Lauvås, Hofgaard Lycke 

& Handa!, 1997) hävdat att man bör använda sig av grupphandledning när det 

gäller handledning av yrkesverksamma lärare. 

Med grupp menas i dessa sammanhang att handledaren har mer än en person 

som han/hon handleder (Kruger, Cherniss, Maher & Leichtman, 1988). Lägsta 

antalet deltagare vid handledningstillfället är alltså tre personer. Givetvis har 

antalet deltagare betydelse, bl.a. för interventionsdjupet. Litteraturen om hand

ledning ger ingen klar riktlinje, men socialpsykologisk smågruppsforskning 

(Granström, 1992) och erfarna grupphandledare (Proctor, 2000) visar på att 

det optimala deltagarantalet troligen är 4--6 personer. Vi måste också tänka på 

att det finns en skillnad mellan en grupp som består av personer som inte ar

betar tillsammans i vardagen, en typ av grupp som närmast kan betraktas som 

en tvärgrupp, och en grupp som arbetar tillsammans i vardagen, ett s.k. team 

(Hawkins & Shoet, 2000). Hawkins & Shoet visar också att det finns ytterligare 

en form av grupp i handledningssamman hang. Den s.k. kollegiala gruppen som 

kännetecknas av att de handledda är yrkeskollegor och att det inte finns någon 

fast ledare för gruppen. Denna typ av grupp har fått uppmärksamhet framförallt 

i USA då den enligt dem kan stödja och utveckla mer seniora yrkesverksamma. 

Denna kollegiala grupp bör ses som en konsultationsgrupp, inte en handled

ningsgrupp (Counselman & Weber, 2004). 

Ett vanligt fenomen vid arbete i grupp är att man ömsesidigt förstärker varandras 

försvar och motstånd. De handledda kan också vara rädda för att avslöja sig i 

gruppen. En "bra" handledningsgrupp behöver inte nödvändigtvis innebära att 

man lär sig något (Bernler &Johnsson, 1985), om den endast utgör en behaglig 

tillflykt. Flera författare pekar också på vikten av att både grupphandledare och 

gruppdeltagare har kunskap i olika grupprocesser. Enyde et al. (2003) beskriver 

olika vanliga fenomen som hindrar god grupphandledning. De delar upp pro

blemen i (a) problem mellan individer, (b) handledarproblem, (c) ångest och 

negativa känslor hos de handledda, och (d) tids- och rumsliga problem. 

När det gäller problem mellan individer handlar de ofta om personlighets

konflikter, tävlan mellan medlemmar, att man befinner sig på olika stadier i 

yrkesutvecklingen och att det finns andra skillnader mellan individerna såsom 

kön, klass, etc. Handledarproblem som tas upp är bl.a. negativa beteenden från 

handledaren, handledarens brist på erfarenhet och svårigheter med att hålla 

fokus. Känsloproblemen hos de handledda handlar enligt författarnas studie 

om oro av att göra bort sig inför sina arbetskamrater, vara den ende (kvinnan, 
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afrikanen, etc.). Det kan också handla om att vara orolig för att bli värderad av 

sin handledare eller arbetskamrater, inte känner sig trygg i handledningsgrup

pen, etc. De tids- och rumsliga problemen handlar ofta om att rummet inte 

passar för grupphandledning, sen tidpunkt på dagen, för många som kräver tid 

i handledningen, att tiden inte är avpassad till det man vill diskutera, etc. 

Den rådande ideologin i en grupp kan bli en tyrann i arbetet (Sinclair, 1992). 

Enligt Sinclair kan olika negativa grupprecesser uppkomma men hon visar 

också på grupprocessernas betydelse för ett positivt klimat. Hon pekar bl.a. på 

forskare som Bion (1962) och ]anis (1972) som har beskrivit olika destruktiva 

gruppfenomen. Sådana fenomen har också beskrivits av Granström (1986), 

Granström & Stiwne (1998), Hempel (1993) och Rosander (2003). Denna forsk

ning beskriver grupprecesser i allmänhet och inte specifikt processer i handled

ningsgrupper. Nitsun (1996) är inne på liknande tankegångar som Sinclair när 

han visar på behovet av motkrafter som kan hjälpa grupperna i deras kreativa 

utveckling. Men om antigruppen (motkraften) får fritt spelrum är risken stor 

att de destruktiva krafterna inte kan tas om hand av de vanliga organisations

principerna (Nitsun, ibid). 

Då man vet att grupper mobiliserar starka krafter, såväl negativa som positiva, 

bör det alltså finnas god kunskap om gruppdynamik om man ska arbeta med 

grupphandledning. Holloway & Johnston (1985) och Bernard & Goodyear 

(I 998) konstaterar efter omfattande litteraturgenomgångar att forskning rörande 

grupphandledning befinner sig i sin linda. Modeller för processer i grupphand

ledning behöver utvecklas och prövas empiriskt. Holloway och Johnston på pe

kar att utan sådana ansträngningar kommer grupphandledning att vara en svag 

länk bland olika utvecklingsprogram. Visserligen praktiserad i stor omfattning 

men klent empiriskt styrkt. 

Grupphandledningens kontext 

Handledningen påverkas inte bara av inriktningen på handledningen och 

gruppens sammansättning eller storlek. Omgivningen (kontexten) liksom 

organisationens historia påverkar sannolikt också handledningen. Ekstein & 

Wallerstein (1977) pekar på att handledaren påverkas av organisationen, den 

handledde och indirekt av klienterna liksom av det omgivande samhället. 

Szecsödy (1990) utvidgar detta resonemang till att gälla även klienternas fa

miljer. Han menar att handledarens relation till den handledda är en blandning 

av intrapsykiska förväntningar och yttre realiteter. I den psykosociala inrikt-
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ningen (Bern ler & Johnsson, 1985) återkommer man ofta till systemteori och 

den påverkan som olika system har i handledningen. Salvendy (1993) anser 

att handledningen har fyra parter; (a) institutionen, (b) klienterna, (c) handle

daren och (d) de handledda. Boalt Boethius & Ögren (2003) drar slutsatsen att 

"de organisatoriska ramarna, utbildningens, alternativt verksamhetens struktur 

och stödjande, bärande funktion är av stor betydelse för alla oss som från en 

eller annan utgångspunkt ska verka inom dess ramar" (s. 135). Rännestad & 

Skovholt (1993) tar med utgångspunkt i Eksteins kliniska romb upp frågan om 

att det i handledningen kan uppstå spänningar om organisationen (institution al 

culture) och (e) professionen (professional reference group) inte är i samklang. 

Den systemteori som ligger till grund för den kontextuella diskussionen i denna 

uppsats har enligt Näslund (1996) och De Bord (1978) sin grund i Kurt Lewins 

fältteori och gruppsykologi, och psykodynamisk personlighets- och gruppdy

namisk teori. Teori som utgår från att det finns ett rationellt och irrationellt, 

oftast omedvetet, beteende hos människor, grupper och organisationer och 

sammanfaller i en rad aspekter genom att vara dynamiskt, gestalt, interaktio

nistiskt, ledar, socialpsykologiskt, deterministiskt, historiskt och genotypiskt 

orienterade. (Näslund, ibid). 

l detta sammanhanget så pratar man ofta inom handledningen om det feno

men som kallas parallellprocesser (se Jacobsen, 2005). Näslund (2004 & 2005) 

har utvecklat den teoretiska diskussionen om parallellprocesser när det gäller 

andra områden än relationen mellan det individuella arbetet med klienten (den 

handledde och klienten) och handledningen (den handledde och handleda

ren). Näslund visar på att man kan närma sig fenomenet utifrån ett systemiskt 

perspektiv och talar om olika situationer som den handledde och handleda

ren Nbär med sig" till och från handledningen. Han benämner detta fenomen 

som återgestaltningsprocesser. Man återgestaltar omedvetet eller förmedvetet 

en situation i en annan situation. Omedvetet påverkas grupphandledningen 

av olika liknande situationer i framförallt arbetet men även privat. Vi kan tala 

om att individer och grupper beter sig "som om" de känslomässigt befann sig 

i en annan situationen. Näslund visar bl.a. på att en organisationskultur som 

kännetecknas av ett starkt gruppklimat kan vara ett hinder i handledningen. l 

figur 2 (nedan) visar vi på ett exempel med organisationskulturens relationer 

(C) som bärs med av socialarbetaren till handledningen (A) och omedvetet 

återgestaltas i handledningsrelationerna. Processen kan gå både fram (från C 

till A) och tillbaka (från A till C). 
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Figur 2: Ett exempel på återgestaltningsprocesser i en grupphandledning med social

arbetare. 

Återigen kan vi se att man bör ta med olika nivåer (individ-grupp-organisation

samhälle) i handledningen för att kunna reflektera och bearbeta vardagsarbetet 

och utvecklas som professionell. 

Ett exempel från personalhandledning inom socialtjänst 

Det finns ett fåtal studier av vilken typ av personalhandledning som är van

lig inom socialtjänstens Individ och FamiljeOrganisation (IFO) i Sverige. 

Nedanstående är hämtade från en studentuppsats vid Göteborgs universitet 

1984 (Karlsson & Olsson, 1984), en rapport från Kornmunförbundet I Sverige 

1985 (Kommunförbundet, 1986) och en nyligen avslutad men icke publicerad 

studie från Jönköpings kommun av författarna till denna uppsats (Näslund 

& Ahlgren). Vi gör också några jämförelser mellan dessa studier trots att de 

sinsemellan är olika. Karlsson & Olsson och Kommunförbundet gör sina ut

talanden utifrån flera kommuner med ett fåtal studerade personer från varje 

kommun medan Näslund & Ahlgren har studerat i princip alla socialarbetare 

(139 personer) som arbetade inom IFO-verksamheten i lönköpings kommun 

under 2004. 

En kort historisk tillbakablick 

Om vi då börjar i mitten av 1980-talet så visar det sig att cirka 50% av de stude

rade hade personalhandledning. De allra flesta i grupp. Dock vet vi inte om det 

var i team eller tvärgrupp. Man träffades varannan vecka, handledaren var ofta 

psykolog med vidareutbildning i psykoterapi när man hade processhandledning 

(bearbetning av egna upplevelser och överföringar samt stöd) och arbetsledare 

när det gällde metodhandledning och praktisk handledning (hjälp att finna 
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strukturer och metoder i arbetet och regler-lagar som gäller). När det gäller 

vilken kompetens man helst ville ha hos handledaren var det kulturkompe

tens (socionom) och psykologisk kunskap mest när det gäller grupp men även 

i individuell psykoterapi. Man eftersträvade alltså vid mitten av åttiotalet en 

processhandledning i grupp varannan vecka. Vi kan också utläsa en viss am

bivalens till att arbetsledaren var metodhandledare eller praktisk handledare 

som det ibland kallades. Rekryteringen av handledare förutom arbetsledaren 

skedde i huvudsak genom personliga kontakter. 

Nutid 

När vi då kommer fram till år 2004 och studien från Jönköpings kommun 

så kan vi först konstatera att i princip alla socialarbetare i kommunen hade 

handledning och att berörd personal förstod att kommunen vid undersök

ningstillfället granskade om handledningen var nödvändig. Studien visade att 

personalen hade grupphandledning i team (85%) var tredje till var fjärde vecka 

oftast av en psykolog med terapikunskaper och i viss mån handledarutbildning. 

Socionomer som handledare förekom också. S.k. metodhandledning förekom 

i liten omfattning (11 %) och hos var fjärde person förekom handledning med 

inriktning mot den egna professionella utvecklingen. Var tredje person fick 

handledning med inriktning mot gruppverksamhet och dominerande teore

tisk utgångspunkt var en multiteoretisk ansats. I övrigt var inriktningen mot 

terapeutiska teorier (inklusive gruppteorier). Intressant att notera är att inom 

ekonomi- och försörjningsstöd var den multiteoretiska ansatsen framträdande 

medan missbruksenheterna var inriktad på grupp, och barn, ungdoms och 

familjeenheterna var inriktade mot de terapeutiska teorierna. Liksom på åttio

talet skedde rekryteringen av handledare i stor utsträckning genom personliga 

kontakter. 

Vi bad också socialarbetarna att beskriva handledarens arbetssätt (stil) genom 

att använda en skattningsskala där de beskrev vilka arbetssätt som förekom ofta 

respektive sällan förekom under handledningen (Ladany, Walker & Melincoff, 

2001). Enligt socialarbetarna så var de flesta handledarnas stil stödjande och 

inriktad mot personlig utveckling. Ett sätt att fungera som vi ofta förknippar 

med terapi. Däremot var de flesta handledarna inte så teoretiska eller kritiska. 

En handledningsstil som vi förknippar med en undervisningssituation. 

Vad, eller vem, pratade man om i handledningen? l studien fick Socialarbetarna 

kryssa för en eller flera delar i arbetet som togs upp i handledningen under det 
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senaste halvåret. Bl.a. ansåg åtta av tio personer att man tagit upp metoder i 

arbetet och var fjärde person ansåg att man tagit upp yrkessammanslutningar i 

handledningen. Utifrån Boalt Boethius' (1993) modell (se Ögren, Boalt Boethius 

& Sundin 2005) kan vi konstatera att socialarbetarna i Jönköpings kommun i 

stor utsträckning fokuserade handledningssamtalen kring (a) klienterna och 

reaktionerna kring dem. I grupphandledningarna samtalar man i mindre grad 

om (b) handledningsgruppen och handledaren och i liten utsträckning om (c) 

den organisatoriska ramen och samhällstrukturen. 

Data från ovanstående enkätstudie är i vissa delar svåra att tolka och leder till 

nya frågor. Är man rädd för att diskutera ledningen på arbetet? I handledningen 

samtalar man om delsystem. Varför tar man inte upp helheten (systemet) i det 

sociala arbetet när man i retoriken säger sig utgå ifrån det? Vad säger handle

darna och cheferna om handledningen som bedrivs, är det så här man vill ha 

det? För att ge en mer komplett bild av socialarbetarnas handledning och dess 

organiserande kommer vi framöver att genomföra en undersökning på, inte 

bara de handledda utan även handledare och chefer, både individuellt och i 

grupp. 

De önskningar som fanns i mitten på åttiotalet verkar i stor utsträckning vara 

genomförda år 2004 i Jönköpings kommun. Alla socialarbetare inom IFO får 

numera handledning i grupp (team). Man får detta av en handledare som är 

teoretiskt kompetent inom psykoterapi. Dock har man ökat på handledningsin

tervallet från varannan till var tredje/fjärde vecka, tvärtemot åttiotalets önskan 

om personalhandledning varje vecka. Ambivalensen när det gäller arbetsledaren 

och handledning är nu i enlighet med åttiotalets önskan nu borta och extern 

konsulthandledning finns numera för alla. Rekryteringen av handledare sker 

dock på samma sätt- via personliga kontakter. 

Diskussion 

För att kunna förstå och påverka grupphandledning verkar det enligt ovan

stående vara viktigt att man i handledningen använder sig av systemteoriskt 

tänkande. Framförallt i grupphandledning då den som form påverkas av ett 

flertal systemiska processer, exempelvis återgestaltningsprocesser. Grupp- och 

organisationspsykologin har här mycket kunskap att tillföra. Framförallt när det 

gäller grupphandledningsmetoden men också som förklaringsmodell för olika 

processer som sker i vardagsarbetet. T. ex. är det oerhört viktigt i grupphandled

ning att arbeta med sammanhållningen och kontraktet i gruppen. Utan en god 
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sammanhållning verkar det inte möjligt att nå "den goda" personalhandled

ningen i grupp. Kontraktet i handledningen är viktig för att skapa en struktur i 

handledningen för att förebygga konflikter och skapa en trygg ram för handled

ningsarbetet. Detta tillsammans med samtal för att definiera olika roller, ansvar 

och uppgifter underlättar handledningsarbetet på sikt (Reichelt & Rönnestad, 

1999). En annan aspekt är att grupp- och organisationspsykologi (Granström, 

Jern, Näslund, & Stiwne, 1998) anser att organisationen måste vara beredd att 

stötta förslag som kommer från handledningsgruppen om förslagen ska ha 

någon chans att kunna genomföras. Cheferna är här viktiga representanter för 

organisationen i mottagandet och diskuteraodet av handledningsgruppens för

slag (i bi d). Här är det också viktigt att se till hela systemets påverkan på arbetet 

med den enskilde klienten. Inte enbart det direkta klientarbetet 

En ytterligare aspekt som bör nämnas är att det sannolikt är så att grupphand

ledning för yrkesverksamma inte bara ska ta upp de olika delarna i en organisa

tion, man bör också ha integrerad yrkesskicklighet som syfte och därmed flera 

syften som metodutveckling, kunskapsutveckling och personlig utveckling, i 

handledningen. Balansen mellan de olika delarna i organisationen och syftet 

med handledningen är viktiga för att inte, bildligt talat, hamna i en återvänds

gränd. I exemplet från Jönköping finns det tendenser till att handledningen 

hamnade mer mot terapi än vad som bör vara fallet om vi utgår ifrån syftet 

integrerad yrkesskicklighet. 

Som vi kan se så kännetecknas utbildningshandledning av att skolan (orga

nisationen) och handledaren (läraren) bestämmer i de flesta fall. När det gäl

ler innehållet, vad man ska samtala om, är det vanligt att handledaren och 

de handledda studenterna diskuterar frågan. Ofta utgår man ifrån studenter

nas frågor. Själva iden med en yrkesutbildning är att det finns någon form av 

kunskapsmassa som man bör ha som utbildad inom yrket. l olika grad så ska 

studenterna också socialiseras in i yrkessammanhanget. Därför är yrkessam

manslutningar i olika grader med och påverkar utbildningen, oftast indirekt. 

När det gäller handledning för yrkesverksamma så anser vi att bilden är mer 

blandad. De mer övergripande delarna som målsättningen med handledningen 

och vem som ska delta i handledningen är en fråga för de som har att leda ar

betet i organisationen. För att inte handledningen ska bli för mycket styrd av 

organisationen överlåts metod- och innehållsmässiga frågor till de handledda 

och handledaren att diskutera sig fram till en lösning som passar dem och orga

nisationen. Utvärderingen av hur handledningen fungerat (processen) och lett 

fram till (produkten) kan man tänka sig att både organisationen, de handledda 
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och handledaren har ett intresse av att vara med på och styra. När det gäller 

etik så gäller organisationens och yrkesorganisationens regler då vi här talar om 

färdigutbildade personer. Ibland kan dessa två organisationer ha olika regler som 

leder fram till att den professionelle i slutänden måste ta beslut utifrån vilka 

regler han eller hon mest lutar sig mot. 

Med denna diskussion följer att vi måste vara bättre på att diskutera, förhandla, 

besluta och följa upp vilken handledning som eftersträvas. Ett exempel på detta 

är att efter en diskussion om studiens resultat har Jönköpings individ- och fa

miljeomsorg som organisation börjat ta ett helhetsgrepp på handledningen för 

socialarbetarna. Ett exempel som manar till efterföljd. Avslutningsvis anser vi 

också att vi som forskare och utövare av handledning av yrkesverksamma kan 

bidra med mer forskning men också mer beskrivningar av vad grupphandled

ning för yrkesverksamma är och ser ut. 

Referenser 

Bernard,]. M., & Goodyear, R. K. (1998). Fundamentals o(Clinical Supervisio11. (Second 

ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

Bernler, G., & Johnsson, L. (1985). Handledning i psykosocialt arbete. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

Bion, W. R. (1962). Experiences in groupsand other papers. New York: Basic Books. 

Blocher, D. H. (2000). Counseling. A Developmmtal Approach. (Fourth ed.). New York: 

John Wiley. 

Boalt- Boethius, S. (1993). Grupphandledning och samspelsprocesser. 

In D. Stiwne (Ed.), Perspektiv på handledning i psykoterapi och angränsande områdm. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Boalt Boethius, S., & Ögren, M-L. (2003). Grupphandledning. Den lilla gruppm som forum 

för lärande. Stockholm: Ericastiftelsen & Mareld. 

Barders, L. D. (1989). A pragrnatic Agenda for Developmental Supervision Research. 

Counselor Education and Supervision, 29, 16-24. 

Counselman, E. F., Weber, R. L. (2004). Organizing and maintaining peer supervision 

groups./ntemational foumal of Group Psychotherapy, 54, 125-143. 

Day, C. (1993). Reflection: a necessary but not sufficiente condition for professional 

development. British Educational Research foumal, 19, 83·93. 

De Board, R. (1978). The psychoanalysis of organizations. A psychoanalytic approach to beha

viour in groups and orgmrizations. London: Ta vistock Publications. 

Eks tein, R., & Wallerstein, R. S. (1977). Handledning och utbildning i psykoterapi. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Enyedy, K. 0., Arcinue, F., Puri, N. N., Carter, J. W., Goodyear, R. K., & Getzelman, M. 

A. (2003). Hindering phenomena in group supervision: lmplications for practice. 

ProfessiOiral Psychology: Research and Practice, 34(3), 312-317 . 

22. årgang nr. 4 



·• 

Gjems, L. (1997). Handledning i professiollSgrupper. Lund: Studentlitteratur. 

Gordan, K. (1998). Psykoterapihandledning inom utbildning, i kliniskt arbete och på institution. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Granström, K. (1986). Dynamics in meetings. On leadership and followership in ordinary 

meetingsin different organizations. Doctora l Thesis, Linköpings universitet. 

Granström, K. (1992). Socialpsykologisk smågrupps forskning. En kortfattad beskrivning av ett 

omfattande forskningsområde. (FOG-Rapport No. 2). Linköpings universitet. 

Granström, K., & Stiwne, D. (1998). A bipolar mode! of groupthink. An expansion of 

]anis' concept. Small group research, 29, 32-56. 

Granström, K., ]ern, S., Näslund,]., & Stiwne, D. (1998). Grupperoch gruppforskning. FOG 

Samlingsvolym l. Linköpings universitet. 

Granström, K., & Näslund,]. (1997). Authority, Responsibility and Ownership in dif

ferent forms of In-Service Training. Paper presmted at ECER 1997, Frankfurt am Main, 

Germany, 24-27 September 1997. 

H aber, R. (1996). Dimensions of Psychotherapy Supervision. Mapsand MeallS. New York: 

W. W. Norton. 
Hammarström-Lewenhagen, B., & Ekström, S. (1999). Det mångtydiga mötet. Ett försök 

att förstå komplexiteten i pedagogisk handledning med yrkesverksamma. Stockholm: HLS 
Förlag. 

Hawkins, P., & Shoet, R. (2000). Supervision in the helping professions. An individual, group 

and organizational approach. (Second ed.). Milton Keynes: Open University Press. 

Hawthorne, L. (1975). Games supervisors play. Social Work, 20, 179-183. 

Hayes, R. L. (1990). Developmental Group Supervision. foumal of Specialists in Group 

Work, 15, 225-238. 

Hempel, A. (1993). Irrationella Fenome11 i Grupper (FOG-Rapport No. 7). Linköpings uni
versitet. 

H ess, A. K. (Ed.). (1980). Psychotherapy supervision: Theory, research and practise. New York: 

John Wiley and Sons. 
Hillerbrand, E. (1989). Cognitive differences between experts and novices: lmplications 

for group supervision. foumal of CoullSeling and Development, 67, 293-296. 

Holloway, E. L. (1984). Outcome evaluatlon in supervision research. The Counseli11g 

Psychologist, 12, 167-174. 

Holloway, E. L. (1987). Developmental Models of Supervision: Is lt Development? 
Professional Psychology: Research and Practice, 18, 209-216. 

Holloway, E. L, & Hosford, R. (1983). Toward developing a prescriptive technology of 
counselor supervision. The CoullSeling Psychologist, 11, 73-77. 

Holloway, E. L, & Johnston, R. (1985). Group Supervision: Wide! y Practised But Poorly 

Understood. CoullSelor Education and Supervision, 24, 332-340. 

Jacobsen, C H. (2005). Supervisors interventioner ved parallelprocesser. Matrix, detta 

11ummer. 

]anis, l. (1972). Victims of groupthink. Boston: Houghton-Mitflin. 

Kadushin, A. (1968). Games People Play in Supervislon. Social Work, 13, 23-32. 

Karlsson, K., & Olsson, M. (1984). En kartläggning av handledning i psykosocialt arbete. (C-

uppsats), Göteborgs universitet, Göteborg. 

Personalhandledning i grupp 

• 



• 

Kruger, L.]., Cherniss, C., Ma her, C. A., & Leichtman, H. M. (1988). A Behavior Observation 

System for Group Supervision. Counselor Education and Supervision, 27, 331-343. 

Kommunförbundet, S. (1986). Socialsekreteramas behov av handledning. Stockholm: Svenska 

Kommunförbundet. 

Ladany, N., Walker, J. A., & Melincoff, D. S. (2001). Supervisory Style: lts relation to the 

supervisory working alliance and supervisor self-disclosure. Counselor Education & 

Supervision, 40, 263-275. 

Lauvås, P., Hofgaard Lycke, K., & Handa!, G. (1997). Kollegahandledning i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lendahls, R., & Rönnerman, K. (2002). Handledning av pedagogiskt verksamma. Definitioner 

och centrala aspekter (Forskning i fokus, nr 4). Stockholm: Skolverket. 

McCarhy, P., DeBell, C., Kanuha, V., & McLeod,J. (1988). Myths of supervision: Identifying 

the gaps between theory and practice. Counselor Education and Supervision, 28, 22-

28. 

Nitsun, M. (1996). The anti-group. Destructive forces in the group and their creative potential. 

London: Routledge. 

Näslund, J. (1995). Handledning för yrkesverksamma. Definitioner och centrala aspekter. 

(FOG-Rapport No 26). Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings 

universitet. 

Näslund,]. (1996). Kurt Lewins soda/psykologi och dynamisk gruppsykologi. En jämförelse och 

diskussion om ledarens betydelse för förändring av en grupps arbete. (FOG-Rapport No 31). 

Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. 

Näslund, J. (2004). Insyn i grupphandledning. Ett bidrag till förståelsen av ett av de männis

kabehandlande yrkenas hjälpredskap. (Akad. Avhandling) Linköping:IBV, Linköpiungs 

universitet. 

Näslund, J. (2005). Att arbeta med återgestaltningsprocesser i grupphandledning. 

In M. Larsson, & Linden, ]. (Ed.), Handledning- perspektiv och erfarenheter. Lund: 

studentlittera tur. 
Näslund, ]., & Ahlgren, T. (2005). Socialarbetamas handledning i fönköpings kommw1. 

U n published manuscript, Jönköping. 

Parihar, B. (1983). Group Supervision: A naturalistic field stud y in a speciaity unit. The 

Clinica/ Supervisor, l, 3-14. 

Prieto, L. R. (1996). Group supervision: Still widely practiced but poorly understood. 

Counselor Education and Supervision, 35, 295-307. 

Proctor, B. (2000). Group supervision. A guide to creative practice. London: SAGE. 

Reichelt, S., & Rönnestad, M. H. (1999). Kontraktetablering i veiledning.In M.H. Rönnestad 

& S. Reichelt (Eds.). Psykoterapiveiledning. Oslo: Tano Aschehoug. 

Rosander, M. (2003). Groupthink. An inquiry inta the vicissitudes of regressive group processes. 

Doctoral Thesis, Linköpings universitet. 

Rönnestad, M. H., & Skovholt, T. M. (1993). Supervision of Beginning and Advanced 

Graduate Students of Counselling and Psychotherapy. Journal of Counseling & 

Development, 71, 396-405. 

Sinclair, A. (1992). The Tyranny of a Team ldeology. Organization Studies, 13, 611-626. 

Stiwne, D. (Ed.). (1993). Perspektiv på handledning i psykoterapi och angränsande områden. 

Stockholm: Natur och Kultur . 

22. årgang nr. 4 



Szecsödy, I. (1990). The Leaming Process in Psychotherapy Supervis i on. Doctoral Thesis, The 

Department of Psychiatry, Karolinska Institutet, S:t Görans Hospital, Stockholm. 

Yalom, L (1985). The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books. 

Ögren, M-L., Boalt Boethius, S., & Sundin, E. (2005). Grupphandledning i psykoterapi 

inom ramen för utbildningar. Matrix, detta nr. 
Ögren, M.-L. (2001). Group supervision. Leaming psychotherapy in a small group format. 

(Akad. Avhandling). Stockholm: Karolinska institutet. 

Personalhandledning i grupp 

• 




